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 هاني الظفيري
  ادخل وافد من اجلنسية البنغالية غرفة العناية املركزة 
في مستشفى اجلهراء بعد تعرضه للضرب املبرح الذي 
تســـبب له في نزيف وارجتاج في املخ على يد شـــابني 
مساء اول من امس في منطقة العماير االستثمارية، حيث 
اشرف على دخول الوافد البنغالي ضابط االرتباط ماجد 
الصليلي ومت تسجيل قضية. واشار املصدر الى ان الوافد 

ابلغ عن احد الشابني قبل ان يغمى عليه وافاد بأن احدهم 
قام بضربه باحلجارة على رأسه ليدخل في غيبوبة وجار 

ضبط الشاب الذي زود البنغالي رجال االمن بأوصافه.
  من جانب آخر، ادخل شاب (١٩ عاما) غرفة العمليات 
جـــراء طعنه على يد جاره (٢٠ عاما) اثر خالف نشـــب 
بينهما في منطقة تيماء ليتم تسجيل قضيه وجار ضبط 

اجلاني وإحالته الى التحقيق. 

 بنغالي إلى اإلنعاش لضربه بالحجارة

 مركز رياض  مركز رياض 

 منذ فترة ونحن نسمع 
عشرات الشكاوى من شباب 
مــــن مختلــــف االجتاهات 
واألصول يشكون من عدم 
حياد كلية ضباط الشرطة 
في قبولهم ولم نصدق هذا 
التحيز في القبول وذلك الن 
أمنية  كلية الشرطة كلية 
وأن األخــــالق والســــيرة 
الذاتيــــة لهما األولوية في 
شرف االنتساب لها والبد ان 
يكون محيطهم االجتماعي 
سوي وحسن الذكر وذلك 
العتبــــارات خاصة لطلبة 

هذه الكلية ملا سوف يتحملونه من مسؤوليات 
في املستقبل.

  اال ان هذا ال يغني عن ضرورة التقيد باحلد 
االدنى من اجراءات القبول التي يجب احلفاظ 
عليها أهمها امللف الصحي للطالب باإلضافة 
إلى تقدميه شهادة معتمدة ومعترف بها بحسن 

السير والسمعة والسلوك.
  اال انــــه في الفترة األخيرة عرفنا ان هناك 
نوعا من اإلتاوات السياســــية تفرض نفسها 
على التحاق هؤالء الطالب بهذه الكلية وهذا 
ما يحدث في الكويت وفي جميع الدول العربية 
وقد أدى هذا النوع من اإلتاوات السياســــية 
الى التالعب في امللفات الصحية للطلبة، بل 
انتهى بهم املطاف الى التزوير فيها فضال عن 
التحاق بعض الطلبة بهذه الكلية على الرغم 

من وجود ملفات امنية لديهم.
  ومبجرد فتح باب القبول في هذه الكلية او 
غيرها من مراكز العمل االمني نالحظ التسابق 
القاتل خصوصا لدى بعــــض الكتل القبلية 
على الفــــوز بأكبر عدد من هذه املقاعد ومنها 
تلك الكلية وغالبا ما يكون املتحاربون على 
املقاعد هم قيادات سياسية او امنية ملصلحة 
ابناء قبيلتهم او اقربائهم أي اننا أصبحنا في 
فساد – إداري ومحسوبية بطلهما قيادات امنية 
في وزارة أمنية هدفها حفظ األمن والنظام ال 
اإلخالل به – فنحن أمام فوضى إدارية البد من 
قطع دابرها الن األمور تسير في االجتاه غير 
الصحيح، فضال أنه ال ميكن أن نقف مكتوفي 
األيدي ونحن نرى الفساد يستشري وقد ضرب 
أجهزة الدولة كافة – فالفساد جتاوز اخلط احلمر 
واللعب بأمن املجتمع واســــتقراره سيواجه 
بوقفــــه انتصار للحق مــــن جميع الغيورين 

الشرفاء على الكويت والكويتيني.
  وهذا املقدمة قمت بسردها بعدما قرأت ما 
جاء بالصحف احملليــــة ومنها جريدة الراي 
عن الفضيحة التي هزت قبول بعض الطالب 
في أكادميية سعد العبداهللا وذلك في عددها 
الصادر يوم ٢٠١٠/١١/١٩ وتســــألت ألهذا احلد 

ضرب الفساد مؤسسات الدولة؟
  وملاذا لم يتم وقف القيادي واملتورط في تلك 
القضية عن العمل فورا مراعاة ملبدأ الشفافية؟ 
وما سبب استمراره في عمله حتى االن منقوال 
الى مركز افضل عما كان عليه؟ وملاذا لم يحرك 
القيادي املســــؤول عن هذا القيادي املتورط 
ســــاكنا رغم كثرة الوثائق واملستندات التي 

تدينه في تلك الفضيحة الكبرى؟ 
  كل تلك األسئلة البد لها من اجابة واضحة 
تغلب عليها الشفافية بدال من التعتيم والطمطمة 
على تلك الكارثة وكأنها مشكلة عابرة سوف 

متر مرور الكرام ويبدو أننا 
نعالج األمر باملقلوب فبدال 
من مجازاة املخطئ نكافئه 
ألنه جتاوز القانون، فنحن 
نعلم أن جهاز الشرطة من 
األجهزة األمنية احلساسة 
فــــي البلــــد ويخضع من 
يدخل في سلكها وينتمي 
إليها بعدة معايير رئيسية 
منها اللياقة الطبية وحسن 
السير والسمعة والسلوك، 
وهاتان مسألتان هامتان 
للغايــــة فــــان اكتملت في 
املتقدم لهذا اجلهاز احلساس 
هذه الصفات فأنه يشرف باالنضمام لهذا السلك 
الهام، أما أن يلتحق بها من هم دون ذلك فتلك 
طامة كبرى البد لهــــا من وقفة ألنه ملصلحة 
من التضحية بأمن البلد؟ فمن يضحي بها ال 
يصلح ألن يكون عضــــوا منتميا لها بل يعد 
دخيــــال عليها يجب أن تلفظه الدولة وتبتره 
من جــــذوره – ولعل املنظــــار القانوني لهذه 
الفضيحة وهذا أقل مــــا ميكن أن توصف به 
تلك الواقعة يلقي بظالله – فالرشوة ان دبت 
في أداة احلكم أو تسربت إلى اإلعمال العامة 
كانت الداء – الذي يهز كيان اإلدارة ويهددها 

بأسوأ العواقب.
  ومن ثم ال يجزئ في دفع خطرها غير اجلزاء 
اجلنائي الرادع – فال شك أن املسؤول الذي أحلق 
بعض الطالب بأكادميية ســــعد العبداهللا هو 
موظف عام وهو ما ينطبق عليه نص املادة ٤٣ 
من قانون اجلزاء بفقرتها (أ) حيث عددت تلك 
املادة من هم في حكم املوظف العام بفقرتها (أ) 
املوظفون واملستخدمون والعمال في املصالح 
التابعة للحكومة أو املوضوعة حتت اشرافها 
أو رقابتها – وهو ما يعني أن املسؤول القيادي 
فــــي وزارة الداخلية يعد موظفا عاما يخضع 
للتجرمي في جرمية الرشــــوة – فضال عن أنه 
اعتدى على أعمال وظيفته وذلك باجتاره بها 
وأحلــــق بعض الطالب ممــــن ال تتوافر فيهم 
الشــــروط الواجبة بأكادميية سعد العبداهللا 
وتوصل بذلك الى احلصول على عطايا ملوثة 
وهو األمر املعاقب عليه باملادة ١/٣٥ من قانون 
اجلزاء حيث رصدت تلك املادة عقوبة السجن 

الذي ال تتجاوز مدته عشر سنوات.
  فضال عن حرمان املسؤول القيادي من جميع 
احلقوق واملزايا املنصوص عليها في املادتني 
٦٦، ٦٨ من قانون اجلزاء وعزله من وظيفته – 
كعقوبة تبعية تلحق العقوبة األصلية – وفي 
نهاية مقالي فأنني أطالب بفتح حتقيق موسع 
في تلك الفضيحة ملعرفة املسؤول املتورط في 
ملف القبول وضرورة محاســــبة كل مسؤول 
يتورط في اإلساءة إلى األجهزة األمنية التي 
تعد احلصن احلصــــني واألمن ملصلحة البلد 

وحفظ أمنه واستقراره.
  كما أطالب الوزارة بضرورة اختيار القياديني 
بأال يعينوا الذي ال يلتفت إلى سيادة القانون، 
فلن نرضى إال بتحقيق عادل شفاف يكشف كل 
أسماء الفساد والرشوة املتورطني في هذا امللف 
احلساس مهما ظن أصحابه انهم في معزل عن 
احملاسبة فمرتبة الكويت اعلى من كل الرتب 
الوظيفية، سائلني املولى عز وجل أن يدمي على 

الوطن واملواطنني نعمة األمن واالمان.
 www.riyad-center.com  
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 بقلم: المحامي رياض الصانع

 الخالد يشكل لجنة الحتواء تبعات حوادث غاز األحمدي

 أصدر وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ 
جابر اخلالد قرارا بتشــــكيل جلنة برئاسة 
وكيل الوزارة الفريق احمد الرجيب وعضوية 
مدير عام اإلدارة العامة لإلطفاء اللواء جاسم 
املنصوري ووكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون العمليات اللواء د.مصطفى الزعابي 
ومدير عــــام مديرية امن محافظة األحمدي 
اللواء عبدالفتاح العلي ومدير عام اإلدارة 
العامة للدفاع املدني اللواء يوسف الروضان 
وممثلني عن شــــركة نفط الكويت ووزارة 

األشــــغال العامة والهيئــــة العامة للرعاية 
السكنية. وتختص اللجنة مبتابعة اجلهود 
املبذولة ملعاجلة مشكلة حادث تسرب الغاز 
في منطقة األحمدي وإيجاد احللول العملية 
ملعاجلتها واحتواء آثارها وضمان ســــالمة 
املواطنني والسكان في املنطقة واإلجراءات 
االحتياطية التي اتخذت في مجال إجراءات 
امن وسالمة املنشآت النفطية في ذات املوقع، 
وتوفير األجهزة واآلليات واملعدات الالزمة 
ملواجهة املشــــكلة، وتنظيم إخالء ساكني 

املنازل املتضررة وإيوائهم بسكن مناسب 
او دفع بدل سكن حلني زوال اخلطر، وتأمني 
املنازل التي مت إخالؤها وتأمني موقع تسرب 
الغاز، ومتابعة املشكلة باستدعاء اخلبراء 
العامليــــني املتخصصني بالســــرعة املمكنة 
مبعاينة الوضع وتقييم اإلجراءات القائمة 
واقتراح ما يلزم ملعاجلة املشكلة وضمان عدم 
تكرارها. وترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق 
أحمــــد الرجيب صباح امس في مكتبه أول 
اجتماع للجنة. وفي بداية اللقاء رحب الفريق 

الرجيب بأعضاء اللجنة مؤكدا دعم جهودها، 
واستعرض جهود اللجنة وما توصلت إليه 
من نتائج خالل األيــــام املاضية للحيلولة 
دون تسرب الغاز مستقبال. وأشار الفريق 
الرجيب إلى ضــــرورة متابعة أدق األمور 
وتفاصيلها في هذا الشأن للتعامل الفوري 
مع أي أحداث طارئة، مؤكدا مواصلة العمل 
بالتدابير واإلجراءات التي مت اتخاذها فور 
معرفة التسرب وفق النظم العلمية والعملية 

العاملية في هذا الشأن. 

 يترأسها الرجيب وتضم د.الزعابي والعلي والمنصوري والروضان 

 ضبط ١٥ جهاز تقطير و٤٠ برميل خمر 
في أكبر مصنع للخمور المحلية  باألحمدي 

 محمد الجالهمة ـ عبداهللا قنيص
  أغلـــق رجال امـــن االحمدي 
واحدا من اكبر مصانع تصنيع 
اخلمور احمللية ومتت مصادرة 
كميات ضخمة من اخلمور املعبأة 
واخرى كانت فـــي طريقها الى 
التعبئة الى جانب اجهزة تبخير، 
كما مت توقيـــف وافد تايالندي 

وزوجته.
  وقال مصدر امني ان معلومات 
وردت الى مدير امن االحمدي اللواء 
العلي بشأن مصنع  عبدالفتاح 
للخمر احمللي في منطقة املنقف، 
وعليه قام العلي باستصدار اذن 
نيابي ومداهمة املصنع ليتم ضبط 
١٥ جهاز تبخير و٤٠ برميال معبأة 
باخلمر الى جانب ٢٣ كرتون خمر 
محلي بعـــدد ٢٧٦ زجاجة خمر 
ســـعة ليتر ونصف الليتر و٩٠ 
كيس خمر الى جانب ٢٠٠ سي.دي 

خالعي.
  واضـــاف املصـــدر ان مدير 
امـــن االحمـــدي والـــذي رافق 
فريق الدعم ابلغ االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات ومتت مصادرة 
املضبوطات ومت توقيف تايلندي 

وزوجتـــه وهمـــا مـــن يقومان 
ادارة وتصريف اخلمور  علـــى 

احمللية.
  من جهة اخرى، متكن رجال 
امن االحمدي من ضبط ٩ مطلوبني 
وذلك خـــالل حمالت امنية، كما 
جرى توقيف ٢٢ مخالفا لقانون 
االقامة و١٢ وافدا ووافدة مطلوبني 

على ذمة قضايا تغيب.
  واشـــار املصدر الى ان مدير 
امن االحمدي امر باحتجاز جميع 
املوقوفـــني متهيدا البعادهم عن 

البالد. 

 اللواء عبدالفتاح العلي 

 أكدت استخدام اإلنترنت وقراءة الرسائل النصية أثناء القيادة 

 «الداخلية»: ٤٨٠٥٨ حادثًا مروريًا خالل 
   ٩ أشهر ٩٤٪ منها بسبب عدم االنتباه 

بلـــغ ٤٨٠٥٨ حادثـــا مروريـــا 
بينها ٤٥٢٧٧ حادثا بسبب عدم 
االنتباه أي أن ٩٤٫٢١٪ من اجمالي 
احلوادث املرورية يقع بسبب 

عدم االنتباه.
  وذكرت ان الدراسات العاملية 
أثبتت أن احلـــوادث املرورية 
الناجتة عن اســـتخدام الهاتف 
النقال ال تقتصر على التحدث 
فيه بل تتعداها الى االنشـــغال 
بكتابـــة الرســـائل النصية أو 
قراءتها أو اســـتخدام الرسائل 
املصورة والدخول الى شـــبكة 

االنترنت أثناء القيادة.
  وبينـــت ان هناك وســـائل 
أخرى ميكن من خاللها استخدام 
الهاتف النقال اثناء القيادة وهي 
تقنيات متطورة تتمثل في نظام 
البلوتوث أو تزويد املركبة بنظام 
الى اســـتخدام  صوتي اضافة 
«الهاند فري»أو حتويل املكاملات 

الى البريد الصوتي. 

الى  قيـــادة املركبة مســـتندة 
احصـــاءات تؤكد هذه احلقيقة 
وكشفتها أحدث احصائية الدارة 
تخطيط وبحوث املرور التابعة 

لالدارة العامة للمرور.
  ونقلت عـــن االحصائية أن 
اجمالـــي عدد حـــوادث املرور 
باحملافظات الست خالل التسعة 
اشـــهر األولى من العام احلالي 

 أكـــدت وزارة الداخلية على 
التشـــدد وااللتـــزام واحلـــزم 
مبواجهة مرتكبـــي املخالفات 
املرورية اجلسيمة بأشكالها من 
جانب املواطنني واملقيمني وذلك 
تنفيذا لتوجيهات الوزير الفريق 

الركن م.الشيخ جابر اخلالد.
  وقالـــت الوزارة فـــي بيان 
صحافـــي ان التطبيق الصارم 
الهاتف  لقرار حظر اســـتخدام 
النقال باليد أثناء القيادة يأتي 
على رأس األولويات بالنظر الى 
تزايد أعداد احلوادث املرورية 
التي تعود في غالبيتها الساحقة 
الى عدم االنتباه أثناء القيادة، 
وان وكيل وزارة الداخلية لشؤون 
املرور بصدد التنبيه على مخالفة 

استخدام الهاتف.
  وأوضحت ان استخدام الهاتف 
النقال باليد اثناء القيادة يأتي 
على رأس أسباب عدم االنتباه 
واالنشغال بغير الطريق أثناء 

 اللواء محمود الدوسري

 ضبط فتاة قاصر بسرقة كاكاو وعلك بـ ٦٠٠ فلس 

 مجهول انحاش بـ ١٠٠ فطيرة على «رباعية»

 العثور على لغم في بر المطالع 

 هاني الظفيري
  احيلت فتـــاة كويتية (١٦ عامـــا) الى مخفر 
اجلهراء بتهمة سرقة كاكاو وعلك، وبلغت قيمة 
املســـروقات والتي مبوجبها احيلت الفتاة إلى 

املخفر اقل من ٦٠٠ فلس.
  وقال مصدر امني ان احد االسواق املركزية ابلغ 
عمليات الداخلية عن ضبط فتاة تقوم بالسرقة 
من داخل الســـوق، وان هنـــاك كاميرات مراقبة 

رصدت الفتاة وهي تقوم بوضع الكاكاو والعلك 
في مالبسها الداخلية.

  واضاف املصدر ان صاحب الســـوق املركزي 
اكد رفضه ألي محاولة للتنازل، مشـــيرا الى ان 
مراقبة كاميرات املراقبة كشفت عن اعتياد الفتاة 
على سرقة مثل هذه االغراض في اوقات سابقة 
وانه اوعز الى مسؤول السوق برصد الفتاة لدى 

دخولها وضبطها باجلرم املشهود. 

 محمد الدشيش
  تقدم  صاحب مطعم ببالغ الى احد مخافر االحمدي 
متهما شخصا مجهوال يستقل مركبة رباعية الدفع 
بسرقة عن طريق احليلة. وقال صاحب محل للفطائر 
ان احد االشخاص طلب من احد العمال جتهيز ١٠٠ 
فطيرة جنب وحلم وسبانخ على ان يعود بعد ساعة، 
مشيرا الى ان صاحب املركبة عاد بعد ساعة وضرب 

«هرن» وقام العامل بوضع الفطائر داخل السيارة، 
واذ به يفاجأ بصاحب املركبة يقوم بالهرب بسرعة 
جنونية. واشار صاحب احملل الى ان العامل التقط 
٣ ارقام وسجلت قضية سرقة عن طريق احليلة، 
وجار توقيف لص الفطائر مبوجب االرقام الثالثة 

التي التقطها العامل. 

 هاني الظفيري
  ابلغ مواطن غرفة عمليات الداخلية مساء 
اول من امس عن وجود لغم بالقرب من مدخل 
املطالع ليتجه رجال االمـــن يتقدمهم العقيد 
صالح الدعاس إلى موقع البالغ وأمر الدعاس 
رجاله بتســـجيل قضية ووضع طوق حول 
اللغم الذي يعتقد أنـــه من مخلفات االحتالل 
العراقي. وفي التفاصيل التي يرويها املصدر 

ان مواطنا كان برفقة اسرته مبنطقة بر املطالع 
وشاهد جسما غريبا، وباالقتراب منه تبني انه 
لغم، ليتم اخطار العمليات والتي حظر رجالها 
ومت التنســـيق مع رجال هندســـة املتفجرات 
ليتم تفجير اللغم، واشار املصدر الى ان هذا 
الوقت هو وقت خروج االسر الى البر والتنزه 
وسبق ان حذرت الداخلية من العبث باالجسام 

الغريبة. 

 الزعابي: التجهيزات كاملة الستقبال مؤتمر المانحين 

البيان ان غواصي االنقاذ البحري 
قاموا بانتشال اجلثة واشرف على 
عملية االنقاذ رئيس مركز الساملية 
لالنقاذ البحري املقدم عبداحملسن 
احليــــدر واملالزم أول محمد املهنا 
ومن خفر السواحل املالزم حيدر 
ليــــري والوكالء عرفاء شــــعيب 
الرويح وبدر العلي وعلي العباد 

ويوسف املعتوق. 

 أمير زكي
  أحيلــــت جثة وافد نيبالي إلى 
الطب الشرعي ملعرفة ما إذا كانت 
هناك شــــبهة جنائية وراء غرقه 

والعثور على جثته يوم امس.
  وكانت عمليات وزارة الداخلية 
تلقت بالغا بوجود جثة في عرض 
البحر حيث انتقل مدير عام امن 
العاصمة اللواء طارق حمادة إلى 
موقع البالغ واشرف على عمليات 
رفع اجلثة وأمر بإحالتها الى الطب 
الشــــرعي واخطار وكيــــل نيابة 

العاصمة.
  من جهتها قالت إدارة العالقات 
العامة في االطفاء في بيان لها: انه 
ورد بالغ الى غرفة العمليات صباح 
امس يفيد بوجود جثة شــــخص 
على مسافة كيلومتر عن اجلزيرة 
اخلضراء فتم توجيه مركز الساملية 
لالنقاذ البحري الذي توجه رجاله 
على زورق منقذ (٢) باالضافة الى 
العامة خلفر  االدارة  مــــن  دورية 
الغريق، واضاف  السواحل ملكان 

 أكد وكيل وزارة الداخلية املساعد 
اللجنة  العمليات رئيس  لشؤون 
األمنية للمؤمتر الدولي للمانحني 
واملستثمرين لشرق السودان اللواء 
د.مصطفى الزعابي جاهزية اللجنة 
األمنية لتأمــــني فعاليات املؤمتر 

والذي سيفتتح اليوم.
  وذكر ان مدير عام اإلدارة العامة 
املركزية للعمليات مساعد رئيس 
اللجنة األمنية اللواء جمال الصايغ 
تابع كافة أعمال آمري الوحدات منذ 
تشكيل اللجنة، كما قام بالتنسيق 
فيما بينها والوقوف على أدق األمور 
وتفاصيلها حتى يكون العمل األمني 

متميزا قبل انعقاد املؤمتر وحتى 
مغادرة كافة الضيوف.

  وأشار الى ان العديد من قطاعات 
وزارة الداخلية كان لها اسهامات 
ومشاركات واضحة في وضع اخلطة 
املواكبــــة ألعمال املؤمتر  األمنية 
والتي مت البدء فيها قبل مدة، مشيرا 
بذلك الى قطاعات العمليات، واملالية 
واإلدارية واألمن اخلاص، واملرور، 
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
واألمن اجلنائي، باإلضافة الى قطاع 
جهاز أمن الدولة وإدارتي االعالم 
األمني، والعالقات العامة والتوجيه 

املعنوي.

 جثة نيبالي غريق من «الواجهة البحرية» إلى الطب الشرعي 
 اللواء د، مصطفى الزعابي 

 جثة النيبالي في طريقها للطب الشرعي 

 خليجي يعتدي على عسكري في جمارك السالمي
  إثر تفحصه صورة شقيقته في الجواز

 هاني الظفيري
  اقدم شاب خليجي على االعتداء بالضرب على عسكري في جمارك 
منفذ الســـاملي اول من امس ليتم تسجيل قضيه اهانة موظف عام 

اثناء تأدية عمله.
  وفـــي التفاصيل التـــي يرويها املصدر أن الشـــاب قام باالعتداء 
على املوظف عسكري اجلمارك بعد ان اخذ يفحص صورة شقيقته 
املوضوعة على جواز سفرها هذا، وقام رجال امن املنفذ مبنع سفر 
اخلليجي. وبالتحقيق مع اجلاني برر ما صدر منه ان هناك مدققات 
هن من يقمن بتفحص صورة شقيقته والتأكد من انها املعنية بالسفر 
وفق جواز سفرها، مؤكدا ان تدقيق رجال املنفذ في صورة شقيقته 
اخرجه عن الســـيطرة وقام بضربه دون وعي فتم تسجيل قضيه 

وجار التحقيق مع العسكري. 

 اللواء طارق حمادة 

 الفريق أحمد الرجيب مترئسا أول اجتماع للجنة بعد تشكيلها 


